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Iruzkina 
 
Zenbat lurraldetan dagozan uraren faltaz hilten, batez 
ere umeak. Zenbat ur alperrik galtzen dogun, edo ko-
munean behera botaten… Eta munduko nagusiek ura pri-
batizatu egin gura dabe. Isilik geldituko ete gara? Ez ete 
dogu aldarrikatuko ura gizaki guztion eskubidea dala, 
eta ezin daitekela pribatizatu? Eta horrez gain, beste 
aldarri asko ere egin geikez; baina ez hebertarren an-
tzera, euren arazoa inork konpontzekotan, Jesusen an-
tzera baino: zerresanei jaramonik egin barik, Jainkoagan 
uste on osoa jarrita, beretik emonez. 
 
Senideok: gure burua ahul ikusi geike, mormoxetarako 
izan ezik. Baina ezin geratu geintekez besteek ez dabela 
egiten-eta, euren aurkako mormoxetan. Geure neurria 
emon behar dogu, Jesusek adoretsuak gura gaitu-eta. 
Ulertzen ez eben ikasleei lez, geuri ere Jesusek berak 
emon behar deuskuz azalpenak; eta alkartu behar dogu 
horretarako gure elizearen egoereaz jabetzeko, Fran-
zisko aita santuak idatzitako gutun adore-emoilea iraku-
rri eta komentatzeko… Samariako herritar hareek lez 
esan ahal izateko: orain geurez sinisten dogu, geuk en-
tzun eta ikusi dogulako… 
 
Beste abesti batzuk 
 
Zabaldu egizuz, Jauna, zure errukizko ateak 
eta askatu guregan pekatuaren kateak. 
Parka, Jauna zure semeon hutsegiteak. 
 
Parkatu eiguzu, Jauna, egin dogun txarragaitik; 
parkatu baita egiteko itxi dogun onagaitik 
eta ez gaitezan aldendu zure bidetik. 
 

 

 

 



—   10   — 

ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: EMOIGUZU BAKEA. 

 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko peka-
tua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina esaizu 
hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondoren otoizgi-
roan abestu. 
 
Jaungoikoaren hegoenpean: ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren kerizpean (2). 
Jauna, nik dinot: "Nire kerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz nago Jaunaren eskuetan." 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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 † Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.  
 —Eta salbau gagizuz. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoaren errukiaz 
asetzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 94, 1-2. 6-7abc. 7d-9 

 
 

R/. Entzungo al dozue gaur Jaunaren ahotsa: 
 “Ez gogortu zuen bihotza”. 
 

Zatoze, pozez oihu egin deiogun Jaunari, 
txalo egin deiogun salbamen dogun Arkaitzari. 
Hurreratu gakiozan aurrera esker-kantuekin, 
jai deiogun txalo eta eresiekin.    R/. 
 

Zatoze ahuspez gurtu dagigun, 
egin gaituan Jaunari belaunikatu gakiozan. 
Bera da-eta gure Jainkoa, 
gu, barriz, Haren larrako herria, 
Haren zainpeko artaldea.    R/. 
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hilabete barru uztaroa dogu? Horra, bada, Nik esan: Jaso be-
giak eta ikusi gari-soloak, uztarako horituak. Eta dagoaneko 
dihardu igitariak lansaria hartzen eta betiko bizitzarako fru-
tua batzen, zelan ereilea halan igitaria, biak poztu daitezan. 
Honetan bai beteten dala esaerea: “Batek erein, besteak 
batu”. Zeuek landu ez dozuena batzera bialdu zaituet Nik: 
beste batzuek egin dabe lana eta zuek hareen lanaren saria 
jasoten dozue». 
    Uri haretako samariar askok sinestu eben Jesusegan [ema-
kumeak egindako autormenagaitik: «Egin dodan guztia esan 
deust».] 
    Samariarrek, Jesusegana etorri ziranean, eurakaz geldi-
tzeko eskatu eutsoen, eta egun bitan egon zan han. Jesusen 
berbea entzutean, askoz gehiagok sinestu eben. Eta emaku-
meari esaten eutsoen: «Orain ez dogu zure esanagaitik sines-
ten; geuk entzun deutsagu, eta badakigu Hau dana egiaz 
munduaren Salbatzailea». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Garizumaldian, bihozbarritzearen ezaugarri bat dogu 
LIMOSNEA: dirutatik aske gagozala adierazi gura dogu. 
Eta badakigu ze gatxa dogun hau gure egunerokoan. 
Gure dirutik emoteak, ba, behartsuekaz egin gaizala 
bat; suma daiguzala geureak lez euren preminak; eta 
eroan gaizala keinu honek Jainkoari daukagun guztia 
eskertzera. 
 
ESKARIAK 
 
† Gure barruan betiko bizitzaraino darion ur-iturria sor-
tuazoten dauan Jainkoari zuzendu deioguzan sufritzen 
dagozanen garrasiak eta gure kezka eta eskariak: 
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ogun Paulori. 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 5, 1-2. 5-8) 
 
Senideok: Fedearen bidez Jainkoak zuzentzat hartu gaituan 
ezkero, bakean gagoz Beragaz, Jesu Kristo gure Jaunari es-
ker. Beroni esker, sinesmenaren bidez emon deusku Jainkoak 
grazi egoera honetan bizitzea, eta harro gagoz Jainkoaren 
aintza jadetsiko dogun itxaropenez. 
Itxaropenak ez dau huts egiten, Jainkoak bere maitasuna isuri 
deusku-eta bihotzetara, emon deuskun Espiritu Santuaren 
bitartez. Izan ere, oraindino pekatupean indar barik gengo-
zala, Kristo, Jainkoak erabagitako sasoian, gaiztoen alde hil 
zan. Nekez onartuko leuke norbaitek pertsona zuzen baten 
alde hiltea; halan ere pertsona on baten alde baleiteke nor-
bait hilteko prest egotea. 
Baina Kristo gu oraindino pekatari ginala hil zan gure alde: 
honan erakusten dau Jainkoak guretzat dauan maitasuna. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Gertu gagoz uraren katekesian sartzeko? Jabetu 
gaitezan ebanjelioak jarten deuskun egoereaz 
eta han agertzen diran lau pertsonaien esal-
diez: Jesus, emakume samariarra, ikasleak eta 
herritarrak… Adore handia hartu geike. Harre-
rea «Aintza, Jesus» abestuta egingo deutsogu, 
zutunik. 

(Garizuman ez da abesten Aleluiarik). 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 

—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok. Jainkoak deituta lez jo 
dogu elizara, geure sinismena ospatu eta elizta-
rrekaz bat egitera, ala ohituraz, konturatu ere 
egin barik? Bihozbarritzea landu gura badogu, 
Jainkoari entzuten jardun behar izango dogu. 
Eskatu deiogun grazia hori gaurko Liturgian: 
arretaz entzun deiogula eta beragan jarri dai-
gula gure uste on osoa, herri handi bat izatera 
heldu gaitezan. 
 
Sarrera-abestia 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
 zu zaitugu argi eta salbamen, 
 zu, Jauna, biziaren babes. 

 

Ez gaitu hartzen gure hobenen neurrietan, 
ezta joten ere gure erruen ordainetan. 
Berak deutsuz, bai, parkatzen zure hobenak 
eta osatzen deutsuz harek zuri gatxak danak.  R/. 
 
Damu-otoitza 
Izan daigun uste on Jainkoagan: bere aurpegiko 
argitasunak eroan gaizala gure itxituetatik urten 
eta beragaz hartu-emon zuzenekoak izatera… 
 

 † Erruki, Jauna.   
 —Pekatu egin dogu-ta. 
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OTOITZA 
 

Ura! Zein gauza ederra dan ura! 
Baina gure artean gitxi estimatua. 
Eta bera behar danok, bizi izango bagara! 
 
Horixe da Sinismena: 
ederra, eta gutxi estimatua; 
eta beharrezkoa sakoneko bizikerarako. 
 
Jesusegazko alkarrizketan lortzen da: 
ez da egia batzuk buruan erabiltea, 
edo errezu batzuez Jainkoa menpe jartzea. 
 
Jesusegaz topo egiten dauanari 
ur jarioak lez sortzen jako barruko bizitzea, 
betikoraino irauten dauana. 
 
Emoiguzu, Jauna, zeure uretik, 
sakoneko bizitzaz bizi izan gaitezan 
alkarren errespetuz eta zerbitzari. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Entzungo al dozue gaur Haren ahotsa!: 
“Ez gogortu zuen bihotza Meriban lez, 
Masa egunean basamortuan lez. 
Zuen gurasoek han zirikatu ninduen, 
Nik eginak ikusi arren tentatu ninduen.    R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Kexati gara, astunegia egiten jakulako sinistun izatea? Errez-
tasunean bizi izan gura dogu? Leherngoa amesten dogu, ho-
bea bazan lez? Hartu daigun irakurgai honek dakarskun argi-
tasuna… 
 
Urteera liburutik   (Ur 17, 3-7) 
    Egun hareetan, herria egarri zan, eta Moisesen kontra 
marmarka ziharduan: «Honetarako atara al gaituzu Egiptotik 
gu geu, gure seme-alabak eta abereak egarriz hilteko?» Moi-
sesek deadar egin eutsan Jaunari: «Zer egin behar dot nik 
herri honegaz? Harrika egingo deuste laster». 
    Jaunak erantzun eutsan Moisesi: «Jarri zaitez herriaren 
aurrean eta eroan zeugaz herri-arduradun batzuk. Hartu es-
kuan Nilo ibaia joteko erabili zenduan makilea, eta zoaz. Han 
zure aurrean izango nozu Ni, Horeb mendiko harkaitz gai-
nean. Harkaitza jo eta ura sortuko da handik, herriak edan 
dagian». 
    Halan egin eban Moisesek Israelgo arduradunen aurrean. 
Toki hari Masa eta Meriba —hau da, Tentaleku eta Auzileku— 
ezarri eutsan izena, han berari aurpegia emon eta Jauna ten-
tatu ebelako, esanez: «Gure artean al dago Jauna, bai ala 
ez?» 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Ez daukagu bildurrean edo ezbaian bizi izaterik Jesukristo-
rengan sinisten badogu, bateoa geuretu badogu. Entzun dei-

—   9   — 

 
 

—Urik ezaz erreta dagozan lurraldeetako gizaki pobretu 
eta hondatuen alde: hareen egoereak eta garrasiak 
ura pribatizatu gura daben handikien bihotza bigundu 
ahal izan daien, eta gizarte solidario eta zuzenago 
batera bultzatu gaiezan, egin daigun otoitz. 

 

—Krisia sufritzen dagozan lanik gabekoen, etxegetutako 
familien eta diru-laguntza barik ezer gutxi diranen 
alde: neurritsu bizi izatera bultzatu gaiezan, eta 
daukagunetik laguntzera, gure arteko senidetasuna 
gauzatzeko, egin daigun otoitz. 

 

— Bere ondasun-itxurakeriatik urtetea gatx egiten jakon 
gure Elizearen alde: bitartean behintzat, behartsua-
ren ondoan egoten jakin daian, eta handikien zuzen-
gabekeriak salatu daizan, egin daigun otoitz. 

 

—Bateoko iturrian Kristorekin bat eginez, Eukaristiaren 
mahaian esku hartzen dogunok Jainkoaren poztasuna 
eroan ahal izan daigun bazter guztietara geure lagun-
tzaz, neurritsu izateaz eta ondoan egoten jakiteaz, 
egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar 
hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak iraka-
tsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   (Jn 4, 5-42) 
 
    Aldi haretan, Jesus Sikar deritzon Samariako urira heldu 
zan, Jakobek bere seme Joseri ondare emondako lur-arlo on-
dora. Han egoan Jakoben putzua. Jesus, bideaz nekaturik, 
putzu ertzean jesarri zan. Eguerdi ingurua zan. 
    Ikasleak urira joanak ziran, jatekoak erostera. Horretan, 
Samariako emakume bat etorri zan ura ataratera, eta Jesusek 
esan eutsan: 
     «Emoidazu  edaten». 
    Emakume samariarrak esan eutsan: «Zelan zuk, judua iza-
nik, eskatzen deustazu edatekoa niri, samariarra nazan 
honi?» (Jakin behar da juduek eta samariarrek ez dabela al-
karregaz hartuemonik). 
    Jesusek erantzun eutsan: 
    «Jainkoaren dohaia zein dan eta edatekoa nork eskatzen 
deutsun jakingo bazendu, zeuk eskatuko zeunskio berari, eta 
Harek ur bizia emongo leuskizu». 
    Emakumeak esan eutsan: 
     «Jauna, ez dozu ura zegaz atara, eta putzua sakona da; 
nondik atara behar dozu ur bizi hori? Gure aita Jakobek emon 
euskun putzu hau eta hemendik edan eben harek, haren 
seme-alabek eta abereek. Ha baino handiagoa al zara Zu?" 
    Jesusek erantzun eutsan: 
    «Ur honetatik edaten dauana, barriro ere egarritu egiten 
da; Nik emoten deutsadan uretik edaten dauana, ostera, ez 
da gehiago egarrituko sekula; izan ere Nik emongo deutsadan 
ura, betiko bizia darion iturburu bihurtuko da-eta Haregan». 
    Orduan, emakumeak: 
    «Jauna, emoidazu ur hori, barriro egarritu ez naiten, eta 
hona ur bila etorri beharrik izan ez dagidan». 
    [Jesusek esan eutsan: 
    «Zoaz, deitu zeure senarrari eta bihurtu hona». 
     Emakumeak erantzun eutsan: 
     «Ez dot senarrik». 
    Eta Jesusek: 
     «Ondo esan dozu ez dozula senarrik; bost izan dozuz, eta 
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oraingoa ez dozu senarra; horretan egia dinozu». 
    Emakumeak esan eutsan:] 
    «Jauna, ikusten dot profeta zarala. Gure gurasoek mendi 
honetan emon eutsoen kultua Jainkoari; zuek, juduok, barriz, 
Jerusalemen emon behar jakola dinozue». 
    Jesusek erantzun eutsan: 
    «Sinestu egidazu, emakume: badator ordua, ez mendi ho-
netan, ez Jerusalemen, 
Aita adoratuko ez dozuena. Zuek ez dakizue zer adoratzen 
dozuen; guk badakigu zer adoratzen dogun, salbamena judu-
okandik dator-eta. Baina badator ordua —hobeto esan, heldu 
da— egiazko adoratzaileek Aita espirituz eta egiaz adoratuko 
dabena. Izan ere, Aitak honako adoratzaileak gura ditu. Jain-
koa espiritua da, eta Ha adoratzen dabenek espirituz eta 
egiaz adoratu behar dabe». 
    Emakumeak esan eutsan: 
     «Badakit Mesias, hau da Kristo, etortekoa dala, eta Harek, 
etortean, gauza guztiak agertuko deuskuz». 
    Eta Jesusek: 
    «Neu nozu, zugaz berbetan diharduan hauxe». 
    [Une haretan etorri ziran ikasleak eta harritu egin ziran 
emakume bategaz berbetan zihardualako. Halan ere, ez eu-
tsan inork itaundu zer gura eban edo zertaz ziharduan ema-
kumeagaz. 
    Emakumeak ur-ontzia han itzi, urira joan eta jenteari esan 
eutsan: «Zatoze egin dodan guztia esan deustan gizona ikus-
tera. Ez ete da bera Mesias?» 
    Jentea uritik urten eta Jesusegana joan zan. 
    Bitartean, ikasleak arrenka hasi jakozan: 
    «Maisu, jan egizu!» 
    Baina Harek esan eutsen: 
    «Badot Nik beste janari bat, zuek ez dakizuena». 
    Ikasleek itaundu eutsoen alkarri: 
    «Norbaitek ekarri ete deutso, bada, jatekorik?» 
    Jesusek esan eutsen: 
    «Nire janaria bialdu nauanaren guraria egitea da eta haren 
salbamen-egintza burutzea. Ez al dozue esaten zuek: Lau 


